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ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Критерії контрольованих операцій
Збільшено вартісні критерії контрольованих операцій:
 сума річного доходу платника податку від будь-якої діяльності,
визначена за правилами бухгалтерського обліку, за відповідний
податковий (звітний) рік перевищує 150 млн. грн. (за вирахуванням
непрямих податків);
 обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним
контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку,
перевищує 10 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за
відповідний податковий (звітний) рік.

Критерії контрольованих операцій
З 01.01.2017 року розширено види операцій, які можуть бути визнані
контрольованими:
 зовнішньоекономічні операції не тільки з продажу, а й придбання
товарів та/або послуг, здійснені через комісіонера-нерезидента (пп. «б»
пп. 39.2.1.1 ПКУ);
 господарські операції, здійснені з нерезидентами, які не сплачують
податок на прибуток (корпоративний податок), в т.ч. з доходів,
отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів та/або не
є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як
юридичні особи (пп. «г» пп. 39.2.1.1 ПКУ).
Перелік організаційно-правових форм нерезидентів в розрізі держав
(територій) має визначити КМУ. За загальним правилом операції з
нерезидентами вважаються контрольованими з дати набрання чинності
таким переліком.
!!! У 2017 році обсяг операцій з нерезидентами, організаційно-правова
форма яких буде включена до переліку КМУ, слід визначати за підсумками
звітного (календарного) року (п. 41 підрозділу 10 р. ХХ ПКУ).

Критерії контрольованих операцій
З 01.01.2017 р. при формуванні переліку держав (територій),
передбаченого пп. 39.2.1.2 ПКУ, Кабінет Міністрів України враховуватиме
не тільки низькоподаткові юрисдикції і держави, з якими Україна не
укладала договори з положеннями про обмін інформацією, а й держави, з
якими такі договори укладені, однак компетентні органи яких не
забезпечують своєчасний і повний обмін податкової та фінансової по
інформацією запитам податківців.
Якщо в звітному році держава (територія) буде включена до цього переліку
КМУ, операції з контрагентами, зареєстрованими в такій державі (на такій
території) будуть вважатися контрольованими з 1 січня наступного
календарного року (абз. 5 пп. 39.2.1.2 ПКУ).

КО, здійснені на підставі форвардних та
ф'ючерсних контрактів
У разі здійснення КО на підставі форвардного або ф'ючерсного контракту
порівняння цін проводиться на підставі інформації про форвардні або
ф'ючерсні ціни на дату найближчу до дати укладення відповідного
форвардного або ф'ючерсного контракту (пп. 39.3.3.3 ПКУ).
У випадку здійснення КО з імпорту/експорту біржових товарів, які
здійснюються на підставі форвардних або ф'ючерсних контрактів, то для
обґрунтування відповідності умов таких операцій принципу "витягнутої
руки" діапазон цін розраховується на підставі біржових котирувань
відповідного товару за декаду, що передує даті укладення відповідного
форвардного або ф'ючерсного контракту (пп. 39.2.1.3 ПКУ).
Вказані норми можуть бути застосовані платником податків за умови
повідомлення податкового органу про укладення відповідного
форвардного/ф'ючерсного контракту протягом 10 робочих днів з дня його
укладення. Форму повідомлення має розробити Міністерство фінансів
України.

Об'єднання КО
У пп. 39.3.8 ПКУ закріпили право платників податків групувати КО,
здійснені з одним контрагентом, з метою сукупного аналізу їх відповідності
принципу «витягнутої руки».
Групування передбачає можливість об'єднання операцій для застосування
методів рентабельності (в т.ч. для розрахунку показників рентабельності) у
випадку, якщо такі операції тісно пов'язані між собою, є продовженням
одна одної або мають безперервний або регулярний характер.
До таких операцій, зокрема, можуть належати:
 придбання (продаж) товарів (робіт, послуг) за довгостроковими
договорами, зокрема, операції за якими здійснюються протягом усього
звітного (податкового) періоду;
 передача (отримання) прав на використання різних нематеріальних
активів, пов'язаних із одним товаром (послугою);
 придбання (продаж) серії тісно пов'язаних продуктів (продуктової групи)
та/або послуг;
 придбання (продаж) різних товарів (робіт, послуг) за умови, що один
товар (робота, послуга) або одна група товарів (робіт, послуг) створює
попит на інший товар (роботу, послугу) або групу товарів (робіт, послуг).

Методи ТЦУ
В пп. 39.3.4 – 39.3.6 ПКУ уточнено, які показники рентабельності повинні
аналізуватися в рамках того або іншого методу рентабельності:
 метод ціни перепродажу — валова рентабельність;
 метод «витрати плюс» — валова рентабельність собівартості;
 метод чистого прибутку — аналізується чистий прибуток на основі
відповідної бази (витрати, реалізація, активи, операційні витрати).

В абз. 1 пп. 39.3.7.1 ПКУ виключено згадку про пов’язані підприємства.
Таким чином, даний метод може застосовуватись й щодо КО здійснених
між непов'язаними особами.
Контролюючим органам заборонено застосовувати інший метод ТЦО, ніж
зазначений в договорі про попереднє узгодження ціноутворення, для
встановлення відповідності умов КО принципу "витягнутої руки" (абз. 10
пп. 39.3.2.1 ПКУ).

Розрахунок показників рентабельності
У разі відсутності або недостатності інформації про окремі співставні
операції для визначення показників рентабельності може
використовуватися фінансова інформація юридичних осіб, які
здійснюють діяльність, зіставну з КО, (пп.пп. 39.2.2.2 і 39.3.2.8 ПКУ)
Співставні юрособи мають відповідати наступним вимогам (пп. 39.3.2.9 ПКУ):
 проводить діяльність, зіставну із діяльністю платника податків у межах КО, та
виконує зіставні функції, пов'язані з такою діяльністю;
 не має збитків за даними бухгалтерської (фінансової) звітності більш ніж в
одному звітному періоді у періодах, які використовуються для розрахунку
відповідних фінансових показників;
 не володіє прямо та/або опосередковано корпоративними правами іншої
юридичної особи з часткою такої участі більше 20%;
 не має як учасника (акціонера) юридичну особу з часткою прямої
(опосередкованої) участі більше 20%.
У випадку розрахунку показників рентабельності на підставі фінансової звітності
співставних компаній, платники податків можуть використовувати інформацію за
звітний (податковий) період (рік), у якому здійснена контрольована операція, або
за декілька податкових періодів (років). Під час використання декількох
податкових періодів (років) розраховується середньозважене значення показника
рентабельності у порядку, визначеному КМУ.

Розрахунок показників рентабельності

Під час розрахунку показника рентабельності щодо окремої КО або
сукупності згрупованих КО, для визначення операційних витрат та
доходів, безпосередньо пов'язаних з такою операцією, платники
податків мають використовувати найбільш обґрунтований алгоритм
розподілу, який відповідає економічній суті КО та характеру понесених
витрат чи отриманих доходів (пп. 39.3.9 ПКУ).

Коригування податкових зобов'язань за КО
Якщо умови КО не відповідають принципу «витягнутої руки» і платник
податків самостійно проводить коригування ціни, то суму податкових
зобов'язань за такими операціями він визначає відповідно до (пп 39.3.2.3, пп
39.5.4.1 ПКУ):
 максимального значення діапазону цін (рентабельності), якщо
ціна/показник рентабельності КО вище такого максимального значення;
 мінімального значення діапазону цін (рентабельності), якщо
ціна/показник рентабельності КО нижче такого мінімального значення.

Платник податків не має права проводити самостійну коригування ціни КО
та/або сум податкових зобов'язань в період проведення перевірки з питань
дотримання принципу "витягнутої руки".
Платники податків отримали право проводити коригування своїх податкових
зобов'язань за наслідками коригування податкових зобов'язань іншої сторони
КО в порядку і на умовах, передбачених міжнародними договорами України
про уникнення подвійного оподаткування (пп. 39.5.5.11 ПКУ).

Звіт про КО
З 01.01.2017 р. термін подачі звіту про КО продовжено до 1 жовтня року,
що настає за звітним (пп. 39.4.2 ПКУ).
Новий термін слід застосовувати вже до звіту про КО за 2016 рік.

У випадку, якщо в звіті про КО допущено помилку, платник податків має
право подати:
 новий звіт до закінчення граничного строку подання звіту про КО за
звітний період;
 уточнюючий звіт в разі його подання після закінчення граничного
строку для відповідного звітного періоду. При цьому, уточнюючий звіт
не може бути подано під час проведення документальних перевірок
(пп. 39.4.2 ПКУ).

Документація з ТЦУ
Розширено перелік інформації, яка повинна бути розкрита в документації з
ТЦУ (пп. 39.4.6 ПКУ), зокрема:
 інформація про осіб, корпоративними правами яких в розмірі 20% і більше
безпосередньо (опосередковано) володіє платник податків;
 інформація про осіб, яким платник податків надає місцеві управлінські звіти
(назва держави, на території якої такі особи утримують свої головні офіси);
 структуру управління платника податків, схему його організаційної
структури;
 опис діяльності та стратегії ділової активності, що провадиться платником
податків, зокрема, економічні умови діяльності, аналіз відповідних ринків
товарів (робіт, послуг), на яких проводить свою діяльність платник податків,
основні конкуренти;
 відомості про участь платника податків у реструктуризації бізнесу або
передачі нематеріальних активів у звітному або попередньому році з
поясненням аспектів цих операцій, що вплинули або впливають на
діяльність платника податків;
 відомості про фактично проведені розрахунки у КО (сума та валюта
платежів, дата, платіжні документи);
 опис алгоритму розподілу витрат постачальника, понесених для здійснення
КО, що враховуються при розрахунку показника рентабельності.

Документація з ТЦУ

Невід’ємною частиною документації з ТЦУ тепер вважаються копії
контрактів, на підставі яких здійснювались КО, описані в ній.
З 01.01.2017 р. документацію з ТЦУ необхідно подавати протягом 30
календарних днів контролюючому органу, який зазначений у запиті
ДФСУ (пп. пп. 39.4.4, 39.4.6, 39.4.7 ПКУ).

Відповідальність
Розмір штрафів за
несвоєчасне подання (п. 120.4 ПКУ)

неподання (п. 120.3 ПКУ)

Несвоєчасне подання звіту про КО —
один розмір ПМ за кожний календарний
день несвоєчасного подання звіту про
КО, але не більше 300 розмірів ПМ*.
Несвоєчасне декларування КО у
поданому звіті — один розмір ПМ за
кожний
календарний
день
несвоєчасного декларування КО в
поданому звіті про КО у разі подання
уточнюючого звіту, але не більше 300
розмірів ПМ.

Неподання звіту про КО — 300 розмірів
ПМ

Несвоєчасне подання документації з
ТЦУ, визначеної пп. 39.4.6 та пп. 39.4.8
ПКУ— два розміри ПМ за кожний
календарний
день
несвоєчасного
подання документації, але не більше
200 розмірів ПМ.

Ненадання
документації
ТЦУ,
визначеної пп. 39.4.6 та пп. 39.4.8 ПКУ
— 3% суми КО, щодо яких не була
подана документація, але не більше
200 розмірів ПМ за всі КО, здійснені у
відповідному звітному році.

Неповне декларування КО в поданому
звіті про КО — 1% суми КО,
незадекларованих у поданому звіті про
контрольовані операції, але не більше
300 розмірів ПМ за всі незадекларовані
КО

Тут і далі мається на увазі прожитковий мінімум для працездатної особи, встановлений законом на
1 січня податкового (звітного) року.
*

Відповідальність
У випадку, коли до платника податків будуть застосовані штрафи за
неподання звіту про КО/неповне декларування КО/ненадання
документації з ТЦУ і, після закінчення 30 календарних днів, наступних
за останнім днем граничного строку сплати таких штрафів, він не
подасть звіт про КО/уточнюючий звіт про КО/документацію з ТЦУ, йому
буде нараховано штраф в сумі п'яти розмірів ПМ за кожний
календарний день неподання звіту про КО/уточнюючого звіту про
КО/документації з ТЦУ (абз. 6-7 п. 120.3 ПКУ). Максимальний розмір
такого штрафу не обмежений.

У разі подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації з
податку на прибуток за попередній звітний рік з метою здійснення
самостійного коригування податкових зобов'язань за КО відповідно до
ст. 39 ПКУ, 3%-вий штраф не застосовується, якщо такий уточнюючий
розрахунок подано у строк не пізніше 1 травня року, наступного за
звітним (п. 50.1 ПКУ)
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Дякуємо за увагу!
Контакти
Тетяна Стретович, Керівник департаменту податків та права
Тел.: +380 (73) 337-82-07; e-mail: Tatiana.Stretovych@bakertilly.ua
Софія Свистун, Старший податковий консультант
Тел.: +380 (73) 337-82-18; e-mail: Sofiya.Svystun@bakertilly.ua

вул. Фізкультури, 28
Київ, 03680
Україна

Т: + 380 (44) 284 1865
Ф:+ 380 (44) 284 1866

www.bakertilly.ua
info@bakertilly.ua

